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1. Základní údaje o škole
1.1 škola
název školy
adresa školy
právní forma
IČO
IZO
identifikátor školy
vedení školy

kontakt
1.2 zřizovatel
název zřizovatele
adresa zřizovatele
kontakt
1.3 součásti školy
Mateřská škola
Základní škola – 1. stupeň
Školní družina
Školní jídelna - výdejna

Základní škola a Mateřská škola Počenice –
Tetětice, okres Kroměříž
Počenice 34, 768 33 Morkovice - Slížany
příspěvková organizace
70993262
102519145
600 118 371
ředitelka: Mgr. Jitka Řeháková
( v současnosti na rodič. dovolené )
zástupce ředitelky školy:
Mgr. Dagmar Indráková
tel.: 573 373 024
e-mail: zs.pocenice@volny.cz
Obec Počenice - Tetětice
Počenice 74, 768 33 Morkovice - Slížany
tel.: 573 370 051
e-mail: obec@pocenice.cz
kapacita
25 dětí
90 žáků
25 žáků
120 stravovaných

1.4 základní údaje o součástech školy
Součást školy
Počet tříd/
Počet dětí/ žáků
oddělení
Mateřská škola
1
24
Základní škola
3
32
Školní družina
1
25
Školní jídelna
x
56

Počet dětí/žáků
na třídu
24
10,66
25
x

Pro školní rok 2013 – 2014 udělena výjimka z počtu žáků.
1.5 materiálně-technické podmínky školy
Učebny, herny
Odborné pracovny, knihovna, multimediální
učebna
Odpočinkový areál, zahrada, hřiště
Sportovní zařízení
Dílny a pozemky
Žákovský nábytek

3 třídy, třída ŠD
PC učebna – 9 počítačových sestav, tiskárna
s kopírkou
Školní dvůr, obecní hřiště a hřiště s umělým
povrchem
Pískoviště, prolézací stěna, pingpongový stůl
Budova MŠ – jídelna nový, ložnice- nový,
herna – nový i vyhovující, funkční

Budova ZŠ – převažuje nový, funkční, menší
část již nevyhovující (skříně ve třídě I. a III.)
Vybavení učebními pomůckami, hračkami,
sportovním nářadím apod.
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty
Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben
pomůckami
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní
technikou
Investiční a jiný rozvoj

Na průměrné úrovni v obou budovách.
Z účelového příspěvku obce pořízeno
sportovní nářadí a pomůcky.
Byly zakoupeny nové učebnice, pracovní
sešity, sady map
Na průměrné úrovni v obou budovách.
Na velmi dobré úrovni: počítačové sestavy,
notebooky, interaktivní tabule a interaktivní
snímač, CD přehrávače, televizory s DVD
přehrávači
V budově MŠ byly opraveny schody do
sklepa, pořízen psací stůl, provedeny nové
nátěry venkovních laviček Byly pořízeny
cvičební pomůcky podporující zdravý pohyb
dětí. Ze sponzorských darů zakoupena učební
didaktická pomůcka pro vzdělávání dětí MŠ.
Pro ZŠ se zakoupily nové CD přehrávače,
digitální fotoaparát, 9 nových licencí
Microsoft Office 2013, ze sponzorských darů
učební didaktické pomůcky do výuky. Před
budovou ZŠ proběhla výměna poškozených
dřevěných plotovek, opravy vnitřní omítky ve
sborovně školy. Do ŠD byly zakoupeny nové
společenské hry, sedací relaxační vaky,
cvičební pomůcka pro rozvoj hrubé motoriky.

Komentář: Projekt EU – Peníze školám byl v tomto školním roce úspěšně ukončen,MŠMT
schválilo veškeré digitalizované učební pomůcky vytvořené pedagogy školy.
1.6 Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů školské rady

29.6.2005
3

Členové:
Iva Lejsalová
rodiče
Libor Novák
zřizovatel
Hana Mrhálková
škola
Pro příští školní rok nutné zvolit nové členy do školské rady.

2. Vzdělávací program školy
Vzdělávací programy
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŠKOLA PRO KAŽDÉHO
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
JSME VŠICHNI KAMARÁDI
Školní vzdělávací program pro ŠD – Škola pro každého

1., 2., 3., 4., 5. ročník
Věkově smíšené
oddělění
Jedno oddělení

3. Přehled pracovníků školy
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet pracovníků celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet vychovatelů ŠD
Počet učitelek MŠ
Počet správních zaměstnanců ZŠ, ŠJ
Počet správních zaměstnanců MŠ, ŠJ

8
3
1
2
1
1

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících
Pedagogičtí
Roků
Stupeň
Funkce
Úvazek.
Aprobace
pracovníci
ped.praxe
vzdělání
1
ředitelka
1,0
17
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ
2
učitelka ZŠ
1,0
20
SŠ
Gymnázium
3
učitelka ZŠ
1,0
13
VŠ
učitelství 1. st. ZŠ
4
vychovatelka
0,62
5
SŠ
vychovatelství
6
učitelka MŠ
1,0
30
SŠ
učitelství MŠ
7
učitelka MŠ
0,90
6
SŠ
učitelství MŠ
Ve školním roce 2013/2014 nastoupila ředitelka školy Mgr. Jitka Řeháková na mateřskou
dovolenou ( 21.1.2014 ), po dobu její nepřítomnosti je zastoupena pověřeným zástupcem Mgr.
Dagmar Indrákovou. Původní učitelský úvazek D. Indrákové byl převzat Mgr. Miroslavou
Chytilovou. Ke konci července ukončila pracovní poměr vychovatelka ŠD Jana Malá.

3.3 Údaje o nepedagogických pracovnících
Ostatní pracovníci
1
2

Funkce
školnice, výdej stravy
školnice, výdej stravy

Úvazek
0.867
1,05

Stupeň vzdělání
střední
základní

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
4.1 Zápis k povinné školní docházce
počet prvních tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

1

11

z toho počet dětí
počet odkladů pro školní
starších 6ti let (nástup
rok 2014-2015
po odkladu)
2
0

4.2 Výsledky přijímacího řízení
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

1
0
0

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků
Přehled o prospěchu
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet
žáků
6
7
5
8
6
32

Prospělo
2
0
0
4
2
8

Prospělo
s vyzn.
4
7
5
4
3
23

Neprospělo
0
0
0
0
1
1

Žáci s
dostatečnou
0
0
1
1
3
5

Nehodnoceno
0
0
0
0
0
0

Přehled o chování
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Počet žáků Pochvaly
TU
6
0
7
0
5
0
8
0
6
0
32
0

Pochvaly
ŘŠ
0
0
0
0
0
0

Napomenutí
TU
0
0
0
1
0
1

Důtky TU
0
0
0
0
0
0

Důtky ŘŠ
0
0
0
0
0
0

5.2 Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení

Ročník
2.
0
2.
0
0
0

Počet žáků
1
0
1
0
0
0

Komentář: U jednoho žáka 4. ročníku schválen IVP
na základě vyjádření PPP se závěrem vyšetření
zdravotní znevýhodnění – disharmonický profil
intelektových schopností. Všichni žáci s SPU byli
vzdělávání podle IVP, reedukace probíhaly pod
vedením p. uč Hany Mrhálkové, J. Řehákové,
M. Chytilové a Dagmar Indrákové.

5.3 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
rozvrh hodin (psychohygiena)
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

vzdělávání mimořádně nadaných žáků
školní řád, klasifikační řád
informační systém vůči žákům a rodičům

činnost školního psychologa, speciálního pedagoga,
spolupráce s PPP a SPC

prevence sociálně-patologických jevů

klima školy

Byly schváleny a vypracovány
IVP, žáci jsou průběžně
hodnoceni ve zprávách
jednotlivých garantů.
Na ZŠ nejsou žáci mimořádně
nadaní.
Nezměněn.
Uskutečňuje se telefonickou,
písemnou formou a formou
třídních schůzek, individuálních
konzultací, dále klasifikací
V průběhu školního roku se
pravidelně uskutečňují
metodická sdružení a IVP je
zpracováno a schváleno PPP,
k 30.6. byla ukončena integrace
žáka s vadami řeči.
Proběhly besedy s Policií ČR,
beseda na SZš KM ( první
pomoc ) , byl vypracován
Krizový plán.
Je přátelské, vyučující a žáci
spolupracují na partnerské

přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu

úrovni. Nově příchozí žáci se
postupně začleňují do
kolektivu.
Důsledný a stejný přístup ke
všem žákům, zajímavé formy a
metody výuky, sportovní akce
školy, spolupráce s MŠ.

5.4 Vyučovací formy a metody
Ve vyučování se učitelé snaží využívat nové formy vzdělávání, snaží se o větší zapojení žáků
do výuky. Podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu a vzájemné
respektování a toleranci.
Do práce v hodině se snaží aktivně zapojit žáky dle jejich individuálních možností
a schopností. V hodinách používají učitelé výpočetní techniku, audiovizuální techniku,
učebnice, pracovní sešity a ostatní výukové pomůcky. Při vyučování se využívají aktivní
metody, organizují se projektové dny. Výuku vyučující vhodně doplňují tematicky
zaměřenými exkurzemi, besedami a výlety.
Hlavním úkolem je dosažení předem stanovených výchovně-vzdělávacích cílů, sociálního
a osobnostního růstu žáků.
Učivo mají učitelé rozvržené do tematických plánů na celý školní rok.
Hospitační činností byl průběžně sledován stav výuky během roku. Především bylo sledováno
řízení výuky a vnitřní členění hodin. Případné zjištěné nedostatky byly s pedagogy
individuálně probrány.
Ze strany pedagogů probíhala podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich
sebedůvěry, sebeúcty a vzájemného respektování a tolerance. Při vyučování se využívaly
aktivní metody, práce s chybou, experiment, objevování. Výuka probíhá jak frontálně, tak
skupinově nebo individuálně.

5.5 Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu
Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
Výchovně vzdělávací proces byl uskutečňován v souladu se školským zákonem, byly
dodrženy předpisy, které upravují podmínky výchovy a vzdělávání ve škole. Povinnosti
a práva žáků, učitelů a zákonných zástupců žáků jsou dány školním řádem, který byl
projednáván na pedagogické radě
a odsouhlasen Školskou radou. Součástí školního řádu
je i klasifikační řád, podle něhož je hodnoceno chování a prospěch žáků. Rozvrh hodin byl
sestaven v souladu s psychohygienou.
Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (dále jen SPU) je věnována
individuální péče v hodinách, žáci jsou vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů.
Žáci, kteří projevují zvýšené nadání, jsou podporováni pedagogy k dalšímu rozvoji svých
vloh a schopností. Spádovou PPP je Pedagogicko-psychologická poradna Zlínského kraje
v Kroměříži.
Metodik prevence každý školní rok vypracovává „Školní preventivní program“ a „Plán proti
šikaně“. V rámci výuky se všichni učitelé a třídní učitelé v rámci třídnických hodin tomuto
programu průběžně věnují. V průběhu roku byly připraveny projektové dny, ve kterých se
prolínala tato tematika.
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí byla součástí projektu Hasík
( ve spolupráci s HZS Morkovice ) a tahé programu školy v přírodě, kde si mohly děti
nabyté vědomosti ihned v praxi vyzkoušet. Ochrana člověka je zařazenav rámci vyučování
do všech ročníků.
Komunikace se zákonnými zástupci probíhala prostřednictvím třídních schůzek,
individuálních konzultací a telefonicky. Informace ze života školy se v průběhu školního
roku zveřejňovaly ve Zpravodaji obce Počenice - Tetětice. O důležitých akcích školy jsme
informovali veřejnost prostřednictvím místního a regionálního tisku či pomocí letáků
vyvěšených na veřejných vývěskách obce Počenice- Tetětice a okolních obcí.
5.6 Průběh a výsledky vzdělávání
Vzdělávání v mateřské škole probíhalo podle vzdělávacího programu „Jsme všichni
kamarádi“, v základní škole podle programu „Škola pro každého“, ve ŠD podle
vzdělávacího programu „ Škola pro každého“. Učitelky a učitelé výuku vhodně doplňují
tematickými besedami, exkurzemi, výlety a kulturními představeními.
Výsledky vzdělávání předkládají pedagogové pravidelně na pedagogických radách, zákonné
zástupce seznamují pedagogové s výsledky jejich dětí na předem plánovaných
a oznámených třídních schůzkách a při konzultacích.
5.7 Materiální podpora výuky
Na začátku školního roku byly zakoupeny nové učebnice pro předměty anglický jazyk
(3. ročník ), přírodověda (4.,5. ročník ), Slabikáře ( 1. ročník ) a pracovní sešity pro všechny
ročníky. Dále byly pořízeny pomůcky do vlastivědy v podobě map a globů a do předmětu
informatika 9 licencí Microsoft Office 2013.

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název vzdělávání

Počet účastníků

Pohádka nás naučí ( anglický jazyk )

1

Pohybové hry s hudbou

2

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
V červnu 2014 byly zahájeny přípravy na vytvoření nových webových stránek školy
ve spolupráci s firmou Galileo Corporation. Předpokládaný termín spuštění webových
stránek – začátek října 2014. Budoucí webová adresa školy: zsmspocenice.cz
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Spolupráce školy a dalších subjektů
Hasík – HZS Morkovice, DDH Kroměříž,
besedy, fara Rataje, ZŠ Morkovice,
Zpravodaj obce, Sindus, MŠ Dřínov a
Pornice, Muzeum Kroměřížska, Policie ČR,
Szš Kroměříž
Významné akce školy
Veřejná vystoupení – Vánoce, Den matek,
Vánoční jarmark, Zápis do 1. ročníku,
Slavnost slabikáře, Rozloučení
s předškoláky, dny otevřených dveří
Akce k prevenci sociálně patologických jevů Beseda s Policií ČR, celoškolní akce – Škola
v přírodě
Akce k environmentální výchově
Sběrné dny, třídění odpadu - Plastožrout
7.2 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích
Název soutěže
Mc´Donald cup – okrskové kolo
Olympiáda malotřídních škol

Počet žáků
12
18

umístění
2.
vícečetná ( dle kategorií
a disciplín )

Škola se ve školním roce 2013/2014 nadále zaměřovala hlavně na výuku a spolehlivě
probrané učivo, dále na sportovní a poznávací výlety. Do souteží Matematický Klokan
a Cvrček se škola zapojila pouze v rámci vlastních tříd, nikdo z žáků se nestal úspěšným
řešitelem pro okresní kolo.

8. Údaje o výsledcích kontrol
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla žádná kontrola ze strany ČŠI.
Údaje o výsledcích kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí
Ve školním roce 2013/2014 byla provedena následná kontrola KHS Zlínského kraje v budově
MŠ Tetětice. Z protokolu o kontrolním zjištění ze dne 3.12.2013 vyplývá, že všechny
nedostatky byly odstraněny.
Údaje o kontrole provedené zřizovatelem
Při veřejnoprávní kontrole na místě v říjnu 2013 nebyly zjištěny nedostatky. Úroveň vedení
účetnictví a hospodaření ZŠ a MŠ Počenice – Tetětice lze hodnotit jako dobrou.
Údaje o kontrole Okresní správou sociálního zabezpečení Kroměříž
Ve školním roce 2013/2014 proběhla kontrola ze strany OSSZ Kroměříž. Z protokolu
č. 945/13/778 o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění
a při odvodu pojistného na sociálí zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
provedené dne 3.12.2013 vyplývá, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Kontrola PO a BOZP
Byla provedena roční prověrka stavu BOZP a PO. Byly zjištěny drobné nedostatky zejména
v aerálu ZŠ ( sedací plochy pískoviště, sedací a opěrné plochy venkovních laviček ).
Jiné kontroly
Neproběhly.

9. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2013.
Dotace ze státního rozpočtu:
Poskytnuto:
Čerpáno:
Zůstatek ( hospodářský výsledek ):

2 823 097,- Kč
2 823 097,- Kč
0,- Kč

Příspěvek od zřizovatele:
Poskytnuto:
Čerpáno:
Zůstatek ( hospodářský výsledek ):

845 000,Kč
703 647,12,- Kč
141 352,88,- Kč

Na základě schválení účetní závěrky schválilo zastupitelstvo rozdělení výsledku hospodaření
příspěvkové organizace ve výši 141 352,88,- Kč takto:
příděl do rezervního fondu:
příděl do fondu odměn:

96 352,88,- Kč
45 000,Kč

Zastupitelsvo schválilo také mimořádné navýšení neinvestičního příspěvku do rozpočtu
ve výši 26 000,- Kč určené na dofinancování mzdy nepedagogické pracovnice MŠ. Tento
příspěvek byl vyčerpán.

10. Závěr
Po celý školní rok 2013/2014 se ZŠ a MŠ Počenice - Tetětice zapojovala do života vesnice
(viz. akce výše uvedené). Vedení školy a třídní učitelé intenzivně spolupracovali s rodiči. V září
2013 byla otevřena první třída, která byla spojena s druhým ročníkem z důvodu nižšího počtu
přijatých žáků. Pracovní úvazky byly vytvořeny dle skutečných potřeb školy, avšak krajský
normativ nestačil pokrýt reálnou potřebu mzdových prostředků ( viz bod 9 – Základní údaje
o hospodaření školy; příspěvek na dofinancování mzdy ).
Ve školním roce 2013/2014 byl pedagogický sbor ve školce i škole z většiny stabilní, změna
nastala ve ŠD ( v červenci odchod paní vychovatelky na jiné pracoviště) a nástup ředitelky školy
na mateřskou dovolenou ( leden ). P. uč. Chytilová ukončila zástup za MD na dobu určitou
( k 30.6.2014 ).
Z důvodu zajištění funkčního pedagogického sboru v ZŠ pro příští školní rok proběhla v měsících
červen – srpen výběrová řízení na pozice učitelka, vychovatelka. Na obě pozice byly vybrány
uchazečky s platnou kvalifikací, na zkrácený úvazek učitelky pro 1. stupeň se nepodařilo
zaměstnat žádného uchazeče se splněním všech kvalifikačních předpokladů dle novelizace zákona
o pedagogických pracovnících, která nabývá účinnosti 1. 1. 2015.
Pro příští školní rok by organizace chtěla pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem (veřejná
vystoupení, Dny otevřených dveří, Vítání občánků...), zajistit výuku plavání, pokračovat
v projektu Ovoce do škol. Stejně jako v letošním školním roce se i v tom nadcházejícím budeme
zaměřovat na práci s dětmi předškolního věku nejen v naší organizaci, ale i v okolních MŠ – práce
s předškoláky, komunikace s rodiči, přednášky pro rodiče o dovednostech a požadavcích na děti
předškolního věku.
Malý kolektiv žáků i vyučujících ve škole a mateřské škole má pozitivní vliv na chování dětí a
žáků, jsou vytlačeny projevy šikany a nevhodného chování žáků. Toto klima ve škole je velmi
příznivé pro vývoj žáků i dětí v MŠ.
Součástí výroční zprávy je příloha o činnosti Mateřské školy Tetětice.
Datum zpracování: 25. 8. 2014
Datum projednání na pedag. radě: 27. 8. 2014
Datum schválení školskou radou: 29. 8. 2014

Mgr. Dagmar Indráková
zástupce statutárního orgánu školy

Zpráva k závěrečnému hodnocení činnosti MŠ Tetětice
za školní rok 2013/2014
( příloha k výroční zprávě )
Zpracovala: Jana Kosmáková, vedoucí učitelka MŠ
Školní rok jsme zahájili s 25 dětmi a ukončili s 24 dětmi. Odstěhovaly se 2 děti. Po novém
roce nastoupilo 1 dítě. Máme 13 děvčat a 11 chlapců.
10 dětí z Počenic
9 dětí z Tetětic
5 dětí z Věžek
Z tohoto počtu bylo 12 předškoláků. Odklad školní docházky mají 2 děti.
Do ZŠ Počenice nastoupí 9 dětí a do ZŠ Morkovice 1 dítě.
V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice.
Vedoucí učitelka Jana Kosmáková - plný úvazek.
Učitelka Markéta Kozárková - úvazek 90.32%
Provozní pracovnice Zdeňka Frkalová - úvazek - školnice 68,7 %
- výdej stravy 18%
Všechny pracovnice prochází pravidelně školením o bezpečnosti práce a o požární ochraně.
Letos prošly zdravotní preventivní prohlídkou.
Obě pedagogické pracovnice se snaží podle svých možností vzdělávat. Paní učitelka Markéta
Kozárková se zúčastnila semináře "Pohybové hry s hudbou" 22. dubna 2014.

Letošní TVP - Zrzeččiny oříšky
Cíle :
- podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa v sounáležitosti s živou a neživou
přírodou
- rozšíření znalostí o kulturním dědictví naší země
- učit se spolupracovat, spoluodpovídat a tolerovat druhé
- brát rodiče jako rovnocenné partnery MŠ
Vzdělávací obsah :
1. integrovaný blok : Moji noví kamarádi
2. integrovaný blok : Tři oříšky
3. integrovaný blok : Co ukrývá oříšek
4. integrovaný blok : Kamarádi veverky Zrzečky

I letos v naší MŠ pracoval logopedický kroužek pod vedením paní učitelky Jany Kosmákové
a za spolupráce paní Mgr. Ireny Páníkové. Po dohodě a písemném souhlasu rodičů jsou do něj
zařazovány děti s vadou řeči. Pracuje se s nimi převážně individuálně, skupinově
v logochvilkách. Každé z nich má zaveden pracovní sešit. Paní učitelka si o každém z nich
a jejich pokrocích vede záznamy. V letošním školním roce zde pracovalo 10 dětí.
Pro práci s předškolními dětmi jsme měli vyhrazeno opět úterý. V tento den ( se souhlasem
rodičů ) měli děti s paní učitelkou Janou Kosmákovou v dopoledních hodinách Metodu
dobrého startu a po obědě kroužek předškolních dovedností. V kroužku se seznamovaly
s prvky Daltona a dalšími aktivitami, které zlepšují jejich připravenost na školu. Část školního
roku pracovala s dětmi v pátečním kroužku Brouček i paní učitelka Hana Mrhálková.

Akce ve školním roce 2013/ 2014
Září
11. 9. Třídní schůzka
24. 9. Zdravý úsměv
25. 9. Dravci
26. 9. Maminko, pojď si se mnou hrát
27. 9. Návštěva paní Mgr. Ireny Páníkové - logopedické vyšetření
Říjen
1. 10. Návštěva prvňáčků v MŠ
1. 10. Maňáskové divadlo - Oslava u krtka
9. 10. Pečení brambor v popelu - seznámení s polem a zahradou
17. 10. Den otců
23. 10. Návštěva Archeoskanzenu Modrá - předškoláci - společně se ZŠ
Listopad
6. 11. První pomoc pro děti
7. 11. Divadlo - Pohádky z našeho statku
28. 11. Předvánoční dílna s rodiči
Prosinec
5. 12. Návštěva paní učitelky v 1. třídě ZŠ Počenice
6. 12. Příchod Mikuláše do MŠ
11. 12. Vystoupení na Besedě s důchodci v Počenicích
12. 12. Předvánoční posezení s rodiči u stromečku a příchod Ježíška do MŠ
13. 12. Zdravý úsměv
18. 12. Roznášení dárečků nejstarším obyvatelům v obci
18. 12. Muzeum Kroměřížska - vánoční tradice - předškoláci
Leden
10. 1. Zdravý úsměv
29. 1. Návštěva školy s předškoláky
29. 1. Schůzka s rodiči předškoláků s paní učitelkou 1. třídy ZŠ Počenice

Únor
12. 2. Zdravý úsměv
14. 2. Maškarní karneval s rodiči a sourozenci
Březen
19. 3. Focení
20. 3. Vítání jara
20. 3. Maňáskové divadlo - Krtečkův dárek
26. 3. Vystoupení skupiny Marbo
Duben
3. 4. Tvořivá velikonoční dílna s rodiči
8. 4. Třídní schůzka
9. 4. Screeningové vyšetření zraku dětí
10. 4. Zdravý úsměv
23. 4. Návštěva paní Mgr. Ireny Páníkové - logopedické vyšetření
24. 4. Den Země - Staré město u Uherského hradiště - s MŠ Pornice
Květen
2. 5. Školní výlet s rodiči a sourozenci
16. 5. Maňáskové divadlo - Polepšený vepřík
19. 5. ZUŠ Morkovice - Výchovný koncert
23. 5. Oslava Dne matek
29. 5. Zdravý úsměv
Červen
3. 6. Návštěva ZŠ Počenice s dětmi, které půjdou po prázdninách do školy
6. 6. Výlet do Kroměříže - návštěva zámku - Dračí pohádka - se ZŠ Počenice
12. - 13. 6. Spaní ve školce
13. 6. Pohádkový les s dětmi - Cesta za pokladem
18. 6. Účast na olympiádě v MŠ Morkovice
24. 6. Slavnostní rozloučení s dětmi, které půjdou po prázdninách do školy - Malá
maturita

Spolupráce se základní školou
25. 9. Dravci
1. 10. Návštěva prvňáčků v MŠ
1. 10. Maňáskové divadlo - Oslava u krtka
23. 10. Návštěva Archeoskanzenu Modrá - předškoláci - společně se ZŠ
7. 11. Divadlo - Pohádky z našeho statku
5. 12. Návštěva paní učitelky v 1. třídě ZŠ Počenice
18. 12. Roznášení dárečků nejstarším obyvatelům v obci
29. 1. Schůzka s rodiči předškoláků s paní učitelkou 1. třídy ZŠ Počenice
29. 1. Návštěva školy s předškoláky
26. 3. Vystoupení skupiny Marbo
3. 6. Návštěva ZŠ Počenice s dětmi, které půjdou po prázdninách do školy
6. 6. Výlet do Kroměříže - návštěva zámku - Dračí pohádka - se ZŠ Počenice

Spolupráce s rodiči
Stále si vážíme dobré spolupráce s rodiči. S většinou rodičů se denně vidíme a téměř každý
měsíc se společně scházíme. Krabičku na anonymní vyjádření v šatně letos nikdo z rodičů
nevyužil. Anketní akci využilo jen 8 rodičů. Rodiče se snažíme zapojovat do dění v naší MŠ,
což přímo vychází z RVP pro MŠ. Téměř každý měsíc ( spojené měsíce listopad + prosinec,
květen + červen ) vydáváme časopis Mateřinka, jehož prostřednictvím jsou rodiče
informováni o dění v MŠ. Mateřinku dáváme do každé rodiny zdarma. Informace získávají
rodiče i na vývěskách v šatně, které jsou průběžně aktualizovány. Rodiče mají volný přístup
i k pracím svých dětí. Nedostatek máme v prozatimní nefunkčnosti našich webových stránek.
Dvakrát ročně se s rodiči setkáváme na třídních schůzkách ( září a duben ) a jednou s rodiči
předškoláků na schůzce s účastí paní ředitelky a paní učitelky ze ZŠ Počenice ( leden ).
Účast rodičů na schůzkách a akcích byla i letos velmi dobrá. Rodiče využívají pravidelných
objednávek knih a zapojují se do sběru starého papíru. Společně nasbírané vršky z PET lahví
jsme odevzdali na zakoupení kompenzačních pomůcek zdravotně postiženým dětem.
Peníze získané ze sběru odpadových surovin jdou do rodičovského fondu a jsou využívány
ve prospěch dětí. Rodiče MŠ přispívají dle svých možností různým výtvarným materiálem
a také drobnostmi, které jsou využívány při různých akcích.
V letošním školním roce se rodiče spolupodíleli na maškarním karnevale a pořádali výlet do
Brna na přehradu a do ZOO. Všechny společné akce přispívají k utužení dobrých vzájemných
vztahů.

Spolupráce se zřizovatelem
OÚ Počenice - Tetětice nám v rámci svých možností vychází vstříc ( pravidelná údržba
budovy, sekání trávy). Paní starostka MŠ často navštěvuje. V letošním školním roce se
nemohla zúčastnit rozloučení s předškoláky, proto dárky OÚ předala dětem paní Zdeňka
Frkalová, které je členem obecního zastupitelstva. O dění ve školce OÚ pravidelně
informujeme prostřednictvím časopisu Mateřinka.
V předvánočním čase vyrábíme a roznášíme drobné dárky nejstarším občanům v obci. V obou
obcích také pravidelně obměňujeme vývěsky. I letos jsme s nejstaršími dětmi vystoupili na
setkání s důchodci v Počenicích.

Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem s vadami řeči v Kroměříži
Spolupráce je vzájemně velmi dobrá, s paní Mgr. Irenou Páníkovou jsme v telefonickém
i písemném kontaktu. V letošním školním roce u nás provedla konzultační návštěvu.
Stav výslovnosti u dětí MŠ Tetětice červen 2014
Do ZŠ odchází 10 dětí, vadu výslovnosti mají 4 z nich.
Ostatní děti, které půjdou do školy, vadu ve výslovnosti nemají.
S mladšími dětmi budeme v logopedii pokračovat od září.
V současné době má vadu ve výslovnosti 7 dětí.

Stavební úpravy, investiční činnost
Během hlavních prázdnin 2014 pořízen nový psací stůl do kanceláře, vyřizuje se objednávka
nových stolečků do třídy. Proběhla oprava schodů do sklepa, byl natřen zahradní nábytek
na dvorku.

Hodnocení práce s předškoláky
Ve školním roce 2013 / 2014 navštěvovalo naši MŠ 12 předškolních dětí. Odklad školní
docházky mají 2 děti .
Do ZŠ Počenice nastoupí 9 dětí a do ZŠ Morkovice 1 dítě. Všechny děti jsou soběstačné
v sebeobsluze a mají základy pro zvládnutí 1. třídy. O rozvoji a potřebách všech dětí byla
informována paní učitelka pro 1. ročník ZŠ.
Pro školní rok 2014 / 2015 jsme zapsali celkem 10 dětí, z toho docházku zahájí pouze 9 dětí.

Vize do budoucna
Chceme pokračovat v započaté spolupráci s OÚ, školou i rodiči.

